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DIE 'ABSURDE' PROFESIE VAN APOLLO IN 
EURIPIDES SE ORESTES* 

deur Louise Cilliers 
(Universiteit van die Oranje-Vrystaat, Bloemfontein) 

Die slottoneel van Euripides se Orestes bevat talle probleme. In hierdie kort 
bydrae sal daar gepoog word om een daarvan op te los, naamlik die problematiese 
verordeninge en profesie van Apollo aan die einde . van die drama (reels 
1625-1665). Hierdie goddelike uitspraak is deur feitlik alle geleerdes gekritiseer 
omdat dit so grootliks in stryd is met die voorafgaande optrede van die 
dramatiese figure. 

Daar moet onmiddellik toegegee word dat Apollo se reelings om die krisis te 
beeindig en sy voorspelling van die toekoms inderdaad met die eerste oogopslag 
baie eienaardig voorkom. Apollo verskyn wanneer die spanning 'n toppunt 
bereik bet net nadat 'n onsuksesvolle aanslag deur Orestes, Elektra en hul 
vriend, Pulades, op Helena se lewe gemaak is; hul doel hiermee was om wraak te 
neem op Menelaos wat nie vir bulle in die bres getree bet toe die mense van 
Argos bulle ter dood veroordeel bet as gevolg van hul vermoording van 
Klutaimestra nie. Verder bet Orestes pas vir Hermione, die dogter van Helena 
en Menelaos, as gyselaar geneem, en staan met sy swaard teen haar keel in 'n 
laaste desperate poging om Menelaos af te pers om vir bulle in te tree by die 
mense van Argos. Apollo skep dan orde in die chaos deur te verorden dat 
Menelaos en Orestes vrede moet maak, dat Menelaos Helena wat in die hemel 
opgeneem is, moet vergeet, en dat hy na Sparta moet gaan en die beheer oor die 
stad Argos aan Orestes moet oorlaat. Apollo voorspel verder dat Pulades en 
Elektra wel sal trou, en dat aangesien hy as god die skuld van die moedermoord 
op homself neem, Orestes mi 'n jaar van ballingskap vrygespreek sal word deur 
die hof van die Areopagos te Atene en dan met Hermione sal trou! Apollo 
verskyn dus wanneer die situasie die punt bereik bet waar geen menslike helper
n6g bloedverwant, n6g vriend- vir Orestes en Elektra van 'n sekere dood kan 
red nie. 2 As gevolg van die krisis bet die spanning breekpunt bereik. Veel word 
dus verwag van die ingryping van die deus ex machina. Aangesien sy verordeninge 
en profesie egter in sekere opsigte in stryd is met ons twintigste-eeuse verwagting 
van hoe sake moes ontwikkel bet, is die toneel deur feitlik alle geleerdes skerp 
gekritiseer. 

'Absurd and meaningless', was die oordeel oor Apollo se profesie deur 
A.W. Verrall, wat met die tipiese karaktergerigte benadering van die begin van 
die twintigste eeu hom probeer indink bet in die toekoms van die dramatiese 
figure, o.a. 'what a revolting alliance that between Orestes and Hermione would 
be.' 3 'n Soortgelyke beswaar is in die veertigerjare deur G.M.A. Grube gelug: 
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'The future he (sc. Apollo) foretells is unsuitable for the characters as we have 
come to know them: one shudders to think how these people are going to live 
hereafter.' 4 In meer resente tye is die sinloosheid van die reelings en profesie van 
Apollo weer eens deur verskeie geleerdes uitgewys, soos blyk uit 'n opmerking 
soos die volgende: 'Into human chaos the god has brought, from his Olympian 
heights, further chaos, divinely authorized.' 5 P. Vellacott het selfs so ver gegaan 
om die slottoneel as 'mockery' en 'a triumph of insanity' te beskryf. 6 Selfs 
H. Erbse, 'n geleerde wat andersins baie gematig in sy uitsprake is, glo dat die 
dramatiese figure in stryd met hul natuur sal optree as hulle Apollo se bevele sou 
uitvoer en as sy profesiee in vervulling sou gaan; Erbse kom dus tot die 
gevolgtrekking dat die goddelike profesie die sinloosheid van die !ewe op aarde 
openbaar. 7 Dan is daar 'n aantal geleerdes wat van mening is dat die profesie van 
Apollo 'n ironiese 'happy end' verteenwoordig;8 die enigstes wat 'n mate van sin 
in die slottoneel sien, is A. Spira9 en A .P. Burnett. 10 Spira ontleed wei nie die 
slottoneel in besonderhede nie (hy konsentreer eerder op die motivering vir 
Apollo se verskyning), maar die hooftesis van sy boek is dat die deus ex mach ina 
in die dramas van Sophokles en Euripides 'n restitutio ordinis bewerkstellig, en 
vanuit hierdie oogpunt gesien is die slottoneel vir hom heeltemal sinvol (p.144 en 
n.130). Burnett se siening dat 'Apollo's bizarre solution to the final situation does 
have about it a certain probability' (p.220) is 'n belangrike bydrae wat die 
slottoneel van die Orestes meer in perspektief stel. Haar bondige interpretasie 
van hierdie toneel word egter hoofsaaklik bepaal deur haar ontleding van die 
drama as geheel (vergelyk die verwysing daarna hieronder). Dit is dus die doe! 
van hierdie artikel om as 'n aanvulling tot die werke van Spira en Burnett daarop 
te wys dat die uitspraak van Apollo ook op sigself gesien en wat sy besonderhede 
betref, nie so absurd en sinloos is as wat geleerdes in die verlede beweer het nie. 

As mens die slottoneel eers in 'n bree perspektief beskou, val dit op hoe paslik 
dit is dat juis Apollo as deus ex machina in hierdie drama optree. Burnett, wat glo 
dat Orestes se probleme mi die moedermoord ontstaan het omdat hy die god uit 
die oog verloor het en self 'n oplossing vir die moeilikhede probeer vind het, 
meen dat Apollo se blote verskyning al 'n remedierende uitwerking sal he: 
'Apollo's mere appearance can be expected to restore his servant's ailing faith, 
and with it his sanity, his aidos, and his normal pious lawfulness.' 11 Indien ons die 
wyse waarop die god se orakelgebod tot moedermoord behandel word in gedagte 
hou, kom daar nog 'n rede vir juis Apollo se optrede en verordeninge aan die 
einde van die drama na vore. In die loop van die drama word die god se 
orakelgebod naamlik nie aileen uitdruklik gekritiseer nie (sien reels 28, 76, 121, 
162-165, 191-194, 276, 285-293, 327-331, 416-420, 591-596), maar ook by 
implikasie verwerp (deur Tundareus wat in reels 491 e.v. die uitdruklike 
alternatief noem dat Klutaimestra voor 'n hof gedaag en verban moes geword 
het). 12 In die lig van hierdie kritiek kan Apollo se verordeninge dat Orestes en 
Menelaos versoen raak, en dat Orestes en Hermione in die huwelik tree, beskou 
word as 'n paging om die beeld van die god, nadat dit as negatief ervaar is, te 
herstel: die feit dat die familievete wat as gevolg van die bloedwraak ontstaan het 
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deur Apollo beeindig word, bevestig opnuut die geloof in die godheid as mag 
van orde. 13

. 

As ons die goddelike uitspraak in meer besonderhede bekyk, kan ons nie 
ontken nie dat die voorspelling van ·Apollo die dramatiese handeling op 'n 
taamlike ruwe, onverwagse wyse terugbring binne die mitologiese raamwerk. 14 

Die probleem le daann dat Euripides nie kon wegkom van die tradisionele 
gegewens van die mite nie, maar terselfdertyd die wonderlike moontlikhede wou 
benut wat die mite hom bied om 'n drama te skryf oor 'n uiters menslike storie. 
Webster stel dit so: 'We can only say that Euripides wanted to assert both stories: 
the human story of a young neurotic with a devoted sister and friend, a selfish 
uncle and aunt, a disapproving grandfather, living in a town which showed varied 
reactions to his crime, and the traditional story of mythology'. 15 Euripides se 
oplossing was dus om die mitologiese elemente tot die proloog, liriese gedeeltes 
en epiloog te beperk. Die kontras wat daar aldus tussen die tragiese gebeure van 
die dramatiese verloop en die 'marchenhaften Realitat' van die epiloog16 

ontstaan, kan ewe min weggeredeneer word. Nadere ondersoek bring egter aan 
die lig dat daar weinig aspekte van die goddelike uitspraak is wat 'n Griekse 
gehoor in die vyfde eeu v.C. sou verbaas bet, en dit maak die kontras 
aanvaarbaar. So is Apollo se aankondiging dat Helena van die dood gered en in 
die hemel opgeneem is waar sy vir ewig sallewe (reels 1629-1642), slegs 'n 
herhaling van die profesie in Euripides se Helena 1666-1669 (die drama is vier 
jaar voor die Orestes opgevoer) dat Helena 'n godin sou word. Dit skyn dus 'n 
element van 'n mite te gewees bet wat in die laat vyfde eeu v.C. bekend was. 17 

Die skynbare anomalie dat dieselfde Helena wat nou vergoddellik gaan word, die 
dood van ontelbare mense in die Trojaanse oorlog veroorsaak bet, hoef ons om 
verskeie redes nie te hinder nie. In die eerste plek word haar 'sonde' deur Apollo 
self verduidelik wanneer hy openbaar dat die gode haar skoonheid gebruik bet 
om die Grieke en Frigiers met mekaar in stryd te bring ten einde die aarde vail die 
las van oorbevolking te verlig. 18 Hierdie ontheffing van Helena van skuld skyn 
ook deel te gewees bet van 'n mite wat aan die vyfde-eeuse toeskouers bekend 
was, aangesien dit ook in Euripides se Helena 31-48 voorkom, sowel as in sy 
Elektra 1280-1283 (vyf jaar voor die Orestes op die planke gebring). Verder, 
alhoewel Orestes na Helena se 'misstap' en 'vergryp' verwys (reels 649-650) en 
alhoewel Pulades haar' 'n nasie se moordenares' noem (reel1142), moet daarop 
gewys word dat haar 'skuld' in hierdie verband geen rol in die Orestes speel nie. 
Die doel van die jongmense met hul poging om Helena te vermoor was om 
Menelaos, wat op skandelike wyse geweier bet om bulle in hul uiterste nood te 
help, te laat deel in hul ellende (reels 1099-1105) deur sy vrou te vermoor. Haar 
'sondes' (reels 1132-1142) word bloat bygehaal om hul plan van aksie te 
regverdig. Afgesien van alles moet ons in gedagte hou dat ons nie vir Ht<!ena -
'n figuur in 'n Griekse drama wat in 408 v.C. opgevoer is- ooreenkomstig 
Christelike norme waarvolgens toegang tot die hemel en onsterflikheid met 'n 
deugvolle lewe geassosieer word, mag oordeel nie. 

Orestes se verbanning en sy eventuele beregting19 en vryspraak (reels 1643-
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1652) bet geen kommentaar uitgelok nie, aangesien dit deel was van 'n mite wat 
goed bekend sou gewees bet aan vyfde-eeuse toeskouers. 20 Die probleem van die 
versoening tussen Orestes en die mense van Argos wat hom pas ter dood 
veroordeel bet, en van hul aanvaarding van sy opvolging tot die troon, is opgelos 
deur Apollo se erkenning dat hy die jong man daartoe gedryf bet om sy moeder te 
vermoor, en deur die god se belofte dat hy self die versoening sal bewerkstellig 
(reels 1664-1665). 

Die profesie dat Hermione met Orestes sal trou (reels 1653-1657) terwyl sy 
selfs tydens die goddelike uitspraak nog deur Orestes, wat sy swaard teen haar 
keel hou, bedreig word (reels 1627-8, 1653, 1671), het groot verbasing 
veroorsaak. Maar ook dit is nie so onaanvaarbaar as wat dit met die eerste 
oogopslag mag lyk nie. Benewens die feit dat die huwelik van Orestes en 
Hermione reeds tevore in Euripides se Andromache (reels 966 e.v. en 1062-3) 
behandel is en waarskynlik ook in Sophokles se Hermione, sou mens verder kon 
noem dat Apollo se reeling hier meewerk om die familivete te beeindig 
(sien p.14 bo) -in later eeue sou dit nog herhaaldelik blyk hoe effektief 'n 
huwelik is om 'n binding tussen families te bewerkstellig. 'n Positiewe punt in die 
Orestes is dat dit nerens blyk dat Orestes 'n diepgevoelde haat jeens Hermione as 
persoon koester nie. Sy, sowel as Helena, is blote pionne in 'n spel om lewe en 
dood, en is .op 'n ingewing van die oomblik, na aanleiding van 'n voorstel van 
Elektra, in die intrige betrek ten einde Menelaos af te pers. Burnett glo dat die 
toeskouer /Ieser op 'n subtiele wyse op hierdie huweliksverbintenis voorberei is 
deur die openingstoneel waarin die inherente teerheid van Orestes blyk uit sy 
verhouding met Elektra.21 Wat Hermione self betref, word daar niks gese 
omtrent haar reaksie of gevoelens na die aanslag van Orestes, Pulades en 
Elektra op haar moeder se lewe en na die bedreiging van haar eie lewe nie. Op 
grond van informasie wat uit die drama self na vore kom, te wete dat Hermione 
tydens haar ouers se tien jaar lange afwesigheid in Troje (reels 1184 en 1340) 
saam met Orestes en Elektra deur haar tante, Klutaimestra, grootgemaak is, kan 
mens aflei dat sy haar neef baie goed sou geken bet. Ons kan verder gaan en 
konstateer dat sy beslis omgegee bet vir haar neef en niggie, soos blyk uit haar 
besorgdheid oor bulle wanneer sy van hullot boor (reels 1327 -1345). 'n Huwelik 
met Orestes sou dus in hierdie omstandighede nie totaal ondenkbaar wees nie. 
Of bulle gelukkig sou wees in die toekoms, is nie ter sake nie - dit is 'n buite
dramatiese saak. AI wat ons kan se, is dat dit in die lig van inligting wat vroeer in 
die drama na vore gekom bet, 'n verstandige reeling is, veral ook as ons Apollo se 
profesie in gedagte hou, nl. dat Neoptolemos met wie sy in die huwelik sou tree, 
sou sterf (reels 1655-1657). 

Die gelukkige huwelik tussen Pulades en Elektra (reels 1658-1659) bet geen 
kommentaar ontlok nie, aangesien dit die logiese gevolg is van hul verlowing 
waama daar reeds tevore verwys is (reels 1058-1059, 1092-1093, 1207 -1210) en 
wat ook reeds in die deus ex machina-toneel in Euripides se Elektra beskik is 
(reels 1249, 1284-5 en 1341). 

Alhoewel dit heeltemal geregverdig is om 'n magsbelustheid in Menelaos se 
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optrede dwarsdeur die drama te sien (vgl. reels 430-446, 1058-1059, 1596), is sy 
berusting in Apollo se bevel dat die troon aan Orestes oorgelaat moet word, 
heeltemal verstaanbaar, aangesien Orestes, ten spyte van die moord op sy 
moeder, die wettige erfgenaam en opvolger van sy vader Agamemnon in Argos 
bly. Menelaos se koninkryk is Sparta, en dat hy veel waarde beg aan sy mag in 
hierdie Peloponnesiese stadstaat, blyk uit die feit dat sy versaking van Orestes en 
Elektra hoofsaaklik: die gevolg is van Tundareos se waarskuwing dat hy nooit 
weer sy voet in Sparta mag sit as hy vir Orestes help nie (reels 536-537 
en 622-626). 

Ten slotte bet die versoening tussen Menelaos en Orestes wat op bevel van 
Apollo, in sy poging om die familievete te beeindig, bewerkstellig moes word, ook 
beelwat verbasing gewek. Dit is egter nie ondenkbaar nie, aangesien daar in die 
loop van die gebeure, ten spyte van laakbare gedrag aan albei kante, geen 
lewensverlies was nie. Die versoening word dan ook dadelik bewerkstellig 
wanneer Menelaos, op bevel van Apollo, sy dogter aan Orestes verloof - 'n 
aanvaarde en verstandige basis vir 'n versoening. 

Die ondersoek bet dus aan die lig gebring dat daar in werklikheid weinig 
verrassends in Apollo se verordeninge en profesie is. Die openbarings in verband 
met Helena se vergoddeliking en Orestes se verbanning, beregting en vryspraak 
is berbalings van profesiee in vroeere dramas, wat aantoon dat dit deel moes 
gewees bet van 'n weergawe van die mite wat aan vyfde-eeuse toeskouers bekend 
was. Hermione se verlowing aan Orestes, asook die versoening tussen Menelaos 
en Orestes was onverwagse reelings, maar in die lig van die voorafgaande 
besprekings is dit wel verstaanbaar. 

Alhoewel daar reeds in Euripides se tyd kritiek teen die gebruik van die deus ex 
machina in Griekse tragedies was, soos blyk uit die parodiee op die verboogeffek 
daarvan in enkele komedies van sy tydgenoot Aristopbanes,22 is dit myns insiens 
uiters twyfelagtig of die Grieke van die vyfde eeu v.C. die verordeninge en 
profesie van Apollo in die Orestes as 'absurd' en 'sinloos' sou beskou het. Baie 
van die sogenaamde anomaliee wat ons vandag hinder, sou vir bulle glad nie 
problematies gewees bet nie omdat bulle bekend was met die mites en die 
gebruike van die tyd en met Apollo se rol as versoener. Die geloof in die fisiese 
bestaan van die gode teen die laat vyfde eeu v.C. is weliswaar in 'n toenemende 

· mate deur veral die intellektueles en sofiste bevraagteken; tog glo ek dat die 
godsdienstige geleentbeid waarop die drama opgevoer is, 23 tesame met die 
bygelowige ontsag waarmee die bonatuurlike magte bejeen is,24 tot gevolg sou 
gehad bet dat Apollo se woorde wel 'n indruk op 'n groot deel van die toeskouers 
sou gemaak bet. Weinig van bulle sou die verordeninge en profesie van die god as 
absurd en sinloos beskou bet; bulle sou dit eerder kon gesien bet as 'n bewys van 
Apollo se ordenende mag. 

VOETNOTE 

• My dank aan proff. E.L. de Kock en H.L.F. Drijepondt, asook aan die beoordelaars van hierdie 
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artikel vir waardevolle kritiek; vir resterende foute is ek aileen verantwoordelik. 
1. Apollo het dus 'n drieledige funksie in die slottoneel van hierdie drama: i) hy los die krisis op, 

ii) hy beeindig die vendetta, en iii) hy voorspel die toekoms. Die funksie van die vestiging van 'n 
kultus wat die deus ex machina gewoonlik vervul, ontbreek in die Orestes . 

2. Dit is dus 'n goeie voorbeeld van die sogenaamde 'obligatory scene', die enigste toneel wat onder 
die omstandighede in daardie stadium in die handelingsverloop kon gevolg het. P.M. Levitt 
(A Structural Approach to the Analysis of Drama , Den Haag 1971, p .55) beskryf s6 'n ton eel as 
'one which the audience (more or less clearly and consciously) foresees and desires and the 
absence of which it may with reason resent. ' 

3. Essays on Four Plays of Euripides, Cambridge University Press 1905, p.258. 
4. The Drama of Euripides, London 1961' (1941), p.396. 
5. B. Vickers, Towards Greek Tragedy . Drama, Myth, Society, Longmans 1973, p.586. 
6. Ironic Drama. A Study of Euripides' Method and Meaning, Cambridge University Press 1975, 

pp.79-81. 
7. 'Zum Orestes des Euripides', Hermes 103 (1975) 434-459. In aansluiting hierby is daar die siening 

van diegene wat glo dat die dramaturg in hierdie toneel wou.aantoon hoe sake moes ontwikkel 
het, maar toe nie ontwikkel het nie, soos H. G. Mullens, 'The Meaning of Euripides' Orestes' , 
CQ 34 (1940) 157; G. Miiffelmann, Interpretationen zur Motivation des Handelns im Drama des 
Euripides, Diss. Hamburg 1965, p.148; W.D. Smith, 'Disease in Euripides' Orestes', Hermes 95 
(1967) 307. In 'n ongedrukte dissertasie van W. Schmidt, Der Deus ex Machina bei Euripides, 
Diss. Tiibingen 1963, pp.24-28, word die kritiek in modeme tye teen die gebruik in die algemeen 
van die deus ex machina in Griekse tragedie saamgevat en bespreek. 

8. K. von Fritz, Antike und moderne Tragodie, Berlin 1962, pp.144 en 313 e.v.; K. Reinhardt, 'Die 
Sinneskrise bei Euripides' , W dF 89, p.541; Euripides 'Orestes', erkliirt von W. Biehl, Berlin 1965, 
p.177 en ad v. 1672; vgl. ook die im68Em~ van Aristophanes van Bisantium: to 15£ 15pii!la 
Kffi!ltKffitEpav EXEt ti]v Katacrtpo<jrrjv. 

9. Untersuchungen zum Deus ex machina bei Sophokles und Euripides, Kallmiinz/Opf. 1960. Spira 
se bevindinge word onderskryf deur H . Lloyd-Jones, The Justice of Zeus, Berkeley 1971, p.155. 

10. Catastrophe Survived. Euripides' Plays of Mixed Reversal, Oxford Clarendon Press 1973. · 
11. Op. cit. p.220. 
12. Hierdie altematief wat nie in ander dramatiese verwerkings van die moedermoord genoem word 

nie, weerspieel waarskynlik Euripides se eie siening van die wraak wat Orestes moes geneem het: 
K. von Fritz, op. cit. p.147 e.v. 

13. 'n Soortgelyke remediering van die negatiewe beeld van Apollo kom aan die einde van die 
Iphigenia in Tauros (reels 1438 e .v.) en die Ion (reel1553 e .v.) voor, wanneer die karakters die 
welwillende werking van die godheid besef. 

14. Vergelyk D .J . Conacher (Euripidean Drama. Myth, Theme and Structure, Toronto 1967, p.224): 
' . .. the poet seems engaged in repairing the tom fabric of the myth .. . . ' 

15. Webster, The Tragedies of Euripides, London 1967, p.252. 
16. Schmidt, op. cit. p.191. Schmidt gaan egter m.i. te ver met die siening: 'Es ist absurd , 

anzunehmen, Euripides wolle die mythische Familienidylle als das adiiquate Finale dieser 
haarstriiubenden Handlung offerieren.' 

17. Die Ei/5(!)/..ov-motief is reeds van die tyd van Stesichoros bekend, vgl. Euripides. Helena, herausg. 
u. erkliirt von R. Kannicht, Bd. I, Heidelberg 1969, p.26 e.v. 

18. Die ontvolkingsmotief kom reeds in die Kupria fr. 1 voor . 
19. Burnett, op. cit. p.220, wys daarop dat Orestes in sy verskyning voor die geregshof van die 

Areopagos slegs deur gode verhoor word, 'for only they can understand his divinely ordained 
crime.' 

20. Onder die oorgelewerde tragedies behandel Aischulos hierdie mite in groot besonderhede in sy 
trilogie, Die Oresteia , terwyl Sophokles se Elektra ook daarop gebaseer is, asook Euripides se 
Elektra. AI hierdie dramas is lank voor die Orestes opgevoer. V gl. K. von Fritz se bespreking van 
die dramatiese hantering van die Orestes-saga ( op. cit. pp.113 -159). 

21. Op. cit. p.221. 
22. Pax, Th. en Ach. In die eeue na Euripides was daar nog heelwat kritiek teen die gebruik van die 

deus ex machina in Griekse dramas in die algemeen. Die bekendste uitspraak is die van 
Aristoteles, wat dit nie soseer gehad het teen die gebruik van die verhoogtegniek as sodanig nie , 
maar eerder teen die 'onlogiese' gebruik daarvan wanneer dit aangewend word om van buite af 'n 
oplossing vir die krisis van die drama te bewer~stellig en die oplossing dan nie uit die struktuur 
van die drama selfvoortvloei nie . Die vierde-eeuse komediedigter, Antiphanes, het die gebruik 
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van die deus ex machina egter skerp gekritiseer as 'n hulpmiddel wat slegs deur onbevoegde 
tragediedigters gebruik sou word (fr. 90 k = Athen. VI p.222 C). Vir 'n samevatting en 
bespreking van die kritiek in die Oudheid, vgl. Spira, op. cit. pp.149-152, en W. Schmidt, 
op. cit., pp.5-33. 

23 . Die feit dat tragedie 'n 'noch immer heiliges Spiel' was wat tydens die fees ter ere van die god 
Dionusos opgevoer is, word ook beklemtoon deur A. Lesky, Die tragische Dichtung der 
Hel/enen, Gottingen 1972, p:519. 

24. Vir die vroomheid van die gemiddelde Atener en die bygelowige ontsag vir hoere magte selfs 
onder die intellektueles in die laat vyfde en die vierde eeue v. C. , vgl. A. M.J. Festugiere, Personal 
Religion among the Greeks, Berkeley, California 1954, p.37, en M.P. Nilsson, Greek Poetry, 
Oxford, Clarendon Press 1951, pp.9, 14,68-69,72-74. 
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